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Lärarepersonal:
A. Äldre lärare.

Ernst Qvist, direktor; lärare i kemisk teknologi.
Rudolf Kolster, ingeniör, prodirektor; lärare i maskin

byggnad och teoretisk maskinlära.
Henrik Pantsar, fys. math, magister; lärare i matematik.
Karl Leonard Lindeberg, fys. math, kand., kansliråd; 

lärare i teoretisk mekanik.
Conrad Reuter, ingeniör; lärare i praktisk geometri.
Frans Anatolius Sjöström, arkitekt; lärare i arkitektur 

(formlära och ornamentik).
Henrik Alfred Wahlfors, filos, licentiat; lärare i allmän 

kemi.
Karl Fredrik Slotte, filos. Doktor; lärare i fysik, allmän 

och tillämpad.
Läraretj ensten i iugeniörvetenskap (bro-, väg- och vatten

byggnad) vakant.

B. Yngre lärare.
Edvard Neovius, filos. Doktor; lärare i deskriptiv och 

projekti visk geometri äfvensom analytisk geometri.
Michael Strukel, ingeniör, lärare i grafisk statik och in- 

geniörvetenskap (j ernvägsbyggnad).
Max Seiling, ingeniör; lärare i mekanisk teknologi, all

män maskinlära och maskinbyggnad.
Karl Gustaf Nyström, arkitekt; lärare i byggnadskou- 

struktionslära samt frihandsteckning och liearritning.

C. Extra lärare.
Carl Sjöstrand, skulptör; lärare i figurteckning och mo

dellering.
Carl Probus Solitander, filos, mag., bergsingeniör; lä

rare i mineralogi och geognosi samt metallurgi.
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Jac. Ahrenberg, arkitekt; lärare i konsthistoria.
Läraretjensten i svenska och finska språken vakant.
Herman Paul, E. o. lektor; lärare i tyska språket.
Grefve Alexander Cronhjelm; lärare i ryska språket.
August Furuhjelm, språklärare; lärare i engelska språket.
Friherre Hugo af Schultén, filos. mag. ; lärare i franska 

språket.
Friherre Otto G. af Schultén, juris utriusque kandidat, 

lärare i nationalekonomi och industriel lagstittning.
Theodor Forssell, agronom; lärare i agronomi och skogs

hushållning.
Niklas Hertz, ingeniör vid öfverstyrelsen fór landtmäte- 

riet; lärare i landtmäteriförfattningar.
Frans Viktor Heikel, öfverlärare i gymnastik vid Uni

versitetet; lärare i gymnastik.
Martin Wegelius, filos, mag.; lärare i sång.

Sekreterare: Edvard Wegelius, notarie vid skolöfver- 
styrelsen.

Ekonom: Emil Wegelius.



UNDERVISNINGSPROGRAM
for

POLYTEKNISKA INSTITUTET 1 FINLAND
under läseåret 1882—1883.

Faststäldt af Finans-Expeditionen i Kejserliga Senaten 
för Finland den 20 Juni 1882.

Matematik.
Magister Pantsar.

I. 3 timmar i veckan. Obligat, fór l:sta årskursen 
af samtliga fackskolor.

A. Repetition af elementarmatematiken (aritmetik, 
algebra, planimetri, stereometri, trigonometri).

Б. SferisJc trigonometri.
Sferiska trianglar. Polar triangeln. Sferisk excess. 

Lösning af rätvinkliga trianglar. Gauss’ och Nepers form
ler. Lösning af snedvinkliga trianglar.

C. Högre Algebra.
Imaginära qvantiteter och operationer med dem. 

Lösning af 3:dje gradens eqvationer. Hvarje likhet har 
en rot, Sönderdelning af en algebraisk funktion i lineara 
faktorer. Sturm’s metod att finna en likhets reella rötter. 
Regula falsi.

II. 5 timmar i veckan. Obligat, fór 2:dra årskursen 
af fackskolorna fór Maskinbyggnad och Ingeniörväsende 
samt under höstterminen äfven för 2: dra årskursen af fack
skolorna i Landtmäteri, Kemisk teknologi och Arkitektur.
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A. Differmtialräkning med cn oberoende variabel.
Konstanta och variabla storheter. Algebraiska och

transcendenta funktioner. Explicita och implicita funktio
ner. Kontinuerliga och icke-kontinuerliga funktioner. Oänd
liga serier. Differential och derivata. Differential funk
tion. Derivator och differentialer af högre ordning. Om
byte af den oberoende variabla. Taylor’s och Mac-Lau- 
rin’s serier; resttermen. Newtons binomialteorem. Ut
veckling af funktioner i serier. Neper’s logaritmer. Moivr’es 
teorem. Maxima och minima. Sanna betydelsen af ut
tryck, som framstå i en obestämd form.

B. Tillämpningen af differentialkalkylen på Analy
tiska geometrin i planet.

Om kroklinier. Bågens differential i såväl rätliniga 
som polära koordinater. Eqvation fór tangenten och nor
malen. Sub tangenten och subnormalen. Kurvors krökning. 
Kröknings cirkeln och radien. Tillämpning på kurvorna 
af 2: dra ordningen, cykloiden och spiralerna.

C. Integralräkning med en oberoende variabel.
Integralräkningens ändamål. Bestämda och obestämda

integraler. Iframställning genom ytor. Bestämda inte
gralers egenskaper. Omedelbar integration af några enkla 
funktioner. Integration af rationella bråk; sönderdelniug 
i partialbråk. Integration af irrationella funktioner. In
tegration af transcendenta funktioner. Integration genom 
utveckling i serier.

D. Tillämpning af integralräkningen på geometrin. 
"ikning af en yta, begränsad af en kurva. Kur

vors ix fi kation. Uträkning af rotations kroppars yta 
och kubiKinnehåll.

III. 3 timmar i veckan. Obligat, för 3:dje årskursen 
af fackskolorna för maskinbyggnad och ingeniörväsende.

A. Differentialräkning med flere oberoende variabla.
Partiella derivator och differentialer; deras beteck

ning. Totala differentialer. Partiella derivator och diffe-
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reutialer af högre orduingeu. Taylor’s serie. Maxima och 
minima.

B, Tillämpning på geometrin å rymden.
En kurvas b&gdifferential. Eqvation fór tangenten 

och tangerande planer, normaler och normalplaner. Oscu- 
lerande planet och krökningsradien.

C. Integralräkning.
Dubbla och tredubbla integraler. Uträkning af ytor 

och kubik innehåll. Integration af differential uttryck. 
Integrabilitets vilkoret. Differential eqvationer. Allmänna 
och partikulära integraler. Singulära lösningen. Eqva
tioner af Usta ordningen. Simultana eqvationer af Usta 
ordningen. Några eqvationer af andra ordningen.

Fysik (allmän).
Filos. Doktor Slotte.

I. 4 tim. i veckan. Obligat, fór Usta årskursen af 
samtliga fackskolor. De vigtigaste principerna ur meka
niken; teori fór vågrörelsen; akustik; optik; läran om mag
netismen, elektriciteten och värmet. Det absoluta mått- 
systemet, lösning af fysikaliska räkneuppgifter; repeti
tioner.

II. 4 tim. i veckan, fördelade på två eftermidda
gar. Obligat, fór 2: dra årskursen af fackskolorna fór 
landtmäteri, kemisk teknologi, maskinbyggnad och inge- 
niörväsende.

Föredrag om de vigtigaste qvantitativa bestämnin
gar i fysiken. Laborationer, bestående af experiméntala 
studier af de vigtigaste fenomenerna, äfvensom af följande 
qvantitativa bestämningar; justering af längd- och rymd
mått, vägning, justering af vigter, kroppars täthet, ela
sticitetsmodulen, pendelförsök, ljudets hastighet i olika 
gaser, fotometriska mätningar, brytningsexponenter och 
våglängder, vinkelmätning med tub och skala, jordmagne
tismens konstanter, elektromotoriska krafter och lednings- 
motstånd, termometerns fundamentalpunkter och kalibre-



ring, specifikt värme, öfning i anställande af meteorologi
ska observationer.

Tillämpad Fysik.
Filos. Doktor Slotte.

3 tim. i veckan. Obligat, fór 4:de årskursen af fack
skolorna för maskinbyggnad och ingeniörväsende.

Mekanisk värmeteori.
Inledning. Inre och yttre arbete. Härledning af 

grundeqvationerna. Omvändbara cirkelprocesser. Icke-om- 
vändbara processer. Permanenta gaser. Mariotfes och 
Gay-Lussac’s lag. Transformation af grundeqvationerna 
fór gaser. De olika expansions kurvorna: isotermiska, 
isodynamiska och adiabatiska kurvorna. Erforderliga vär
memängden och det vid expansion förrättade arbetet. Ga
sers ntströmning. Mättad vattenånga. Begnaulfs försök. 
Grundeqvationerna fór blandningar af ånga och vätska. 
Kurvorna fór konstant ångmängd. Expansionskurvorna. 
Omvändbara processer: tillståndsförändringar vid konstant 
volym; ångtryckets förändring i slutna ångpannor. Icke
om vändbara processer: teorin fór kondensatorema; Gif- 
fards injektor. Ångors ntströmning. Öfverhettad ånga. 
Hirns lag.

Teknisk mekanik.
Kanslirådet Lindeberg.

6 tim. i veckan. Obligat, för 2:dra årskursen af 
fackskolorna fór maskinbyggnad, ingeniörväsende, kemisk 
teknologi och arkitektur.

Statik.
Kraft och massa. Sammansättning af krafter, som 

verka i samma plan. Kraft- och tågpolygon. Kraftpar. 
Sammansättning af kraftpar, som verka i samma, paral
lela eller hvarandra skärande planer. Kraftpars axlar; 
sammansättning medelst dessa. Sammansättning af kraf
ter i rymden: l:o till en kraft; 2:o till ett kraftpar, 3:o 
till en kraft oah ett kraftpar med det minsta moment.
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Parallela krafter i planet ock i rymden. Krafters jemn- 
vigt. Statiskt moment. Jemnvigt af krafter, som verka 
på en kropp af hvilken: l:o en punkt är orörlig, 2:o två 
punkter äro orörliga, 3:o tre eller flere punkter äro un
derstödda af ett plan. Tyngdpunkten. Bestämning af 
tyngdpunkten fór linier, ytor och kroppar. Guldins regel. 
Krafters arbete. Glidnings- och rullnings friktion. Vil- 
koren fór en kropps jemnvigt på ett lutande plan med 
och utan friktion. Friktions vinkel. Kilen. Häfstången. 
Vågar och deras känslighet. Fasta, rörliga och samman
satta block. Vindspelet. Skrufven. Domkraften. Sknif- 
ven utan ända.

Dynamik. ' ,
Hastighet och acceleration. Likformig och olikfor

mig rörelse. Medelhastighet. Hastigheten i ett gifvet ögon
blick. Inertien. Lefvande kraften. Börelseqvantitet. Enkla 
pendeln ; tiden fór små svängningar. Progressiv rörelse. 
Rotation omkring en fast axel. Vinkelhastighet; vinkel- 
acceleration. Sammansättning af rotations rörelser. Trög- 
hetsmomentet. Bestämning af tröghetsmomentet fór krop
par, linier och ytor. Tröghetsellipsen. Fysiska pendeln. 
Kroppars stöt; olika slag deraf.

Elasticitets lära.
Yttre och inre krafter., Absolut, relativ, motver

kande och torsions-hållfasthet. Tröghetsmomenten och 
motståndmomenten. Enkla bjelken. Skärande krafter och 
böjningsmoment. Elastiska linien. Bestämning af genom
böjningen vid en gifven belastning. Drag- och tryckkur
vor i det inre af en bjelke. Kontinuerliga bjelken öfver 
två, tre och flere öppningar. Clapeyron’s formler. Sam
mansatta spänningar. Beräkning af tak- och brokonstruk
tioner enligt Ritters momentmetod.

Hydromekanik.
Hydrostatiskt tryck, Vätskors jemnvigt. Tryck emot 

plana ytor; medelpunkten fór trycket. Lyftkraft. Sim-
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mande kroppars stabilitet. Metacentrum. Vätskors ut- 
strömning från öppningar af olika form. Vattnets rörelse 
i rör och kanaler. Inverkan af en plötslig tvärsnitts för
ändring.

Analytisk mekanik.
Kanslirådet Lindeberg.

4 tim. i veckan. Obligat, fór 3:dje årskursen af 
fackskolorna fór maskinbyggnad och ingeniörväsende.

Kinematik: en punkts rörelse i banan; hastighet ; 
acceleration i banan; punktens rörelse i rymden ; hastig
hetens riktning; absolut och relativ hastighet; total acce
leration, dess riktning; hodograf; centripetal och tangen
tial acceleration; oföränderliga („fasta“) punktsystemers 
rörelse ; vinkelhastighet; rotationsaxelns riktning, momen
tan axel; skrufrörelse ; rotationspar, dess momentvisare ; 
rotationers sammansättning; en punkts rörelse relativt till 
ett rörligt axelsystem.

Dynamik: den materiela punkten ; kraft och massa, 
principen om krafters oberoende verkan ; kraftparallelo- 
gram, Galilei’s princip om kraftens storlek; rörelsens dif- 
ferentialeqvationer; centripetalkraft och tangentialkraft; 
kaströrelse; reaktionskraft; centrifugalkraft; centralrörelse; 
Newtons lag; Kepplers lagar; en kropps rörelse i närhe
ten af jordytan med afseende fästadt på jordens rotation; 
kraftfunktion ; arbete ; lefvande kraft ; rörelseqvantitet ; 
betydelsen af vilkorseqvationer; enkla pendeln; Foucault’s 
pendel ; materiela punktsystemer; sambandseqvationerna ; 
vilkoren fór jemnvigt; principen för de virtuela hastighe
terna; d’Alembert’s princip ; de särskilda punkternas rö- 
relseeqvationer; lefvande krafters princip; krafters mo
ment; lagen fór ytprojektionerna; lagen fór tyngdpunktens 
(masscentrum) rörelse ; Hamiltons princip; Lagrange’s rö- 
relseeqvationer i allmänna koordinater; oföränderliga punkt
systems rörelse ; tröghetsmoment ; tröghets ellipsoid ; Eu- 
lerska eqvationerna; fysisk pendel; snurran; jordens rö
relse; momentana krafter.
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Analytisk Geometri.
Filos. Dolitoi- Neovius.

3 tim. i veckan. Obligat, fór l:sta årskursen af 
samtliga fackskolor.

Under läseåret genomgås Lindelöfs hela Lärobok i 
Analytisk Geometri.

Deskriptiv Geometri.
Filos. Doktor Neovius.

I. Föredrag 2 tim., ritning 4 tim. i veckan. Obli
gat. fór Usta årskursen af samtliga fackskolor.

Grundlagarne fór den ortogonala paraUelprojeMionen, 
dess transformation och axonometrin.

Punkten, linien och planet; lösning af dervid före
kommande problemer. Polyedrar, deras skärning med pla
ner och genomträngning sinsemellan. Skuggkonstruktio- 
ner. Framställning af (let reguliera systemets kristall
former.

Krohlinier och developpabla ytor.
Användning af Pltickers formler. Beroendet mellan 

en kroklinie af dubbel krökning, dess afbildning och de
veloppabla ytas trace. Cylindern och konen med dertill 
hörande skuggkonstruktioner. Geodetiska linier. Skruf- 
linien såsom geod. linie på en rotations cylinder; dess de
vel. ytas genomskärning med sig sjelf och med ett plan. 
Utbredning af devel, ytor med derpå befintliga kurvor i 
ett plan. Skärningen emellan tvänne koner; kurvans ord- 
ningstal; uppkomsten af dubbelpunkter och spetsar; un
dersökning af de fall, i hvilka kurvan sönderfaller antin
gen i två kägelsnitt eller i en rät linie och en kurva af 
tredje ordningen; kubiska kägelsnitten och deras indel
ning: kubiska ellipsen, kub. hyperbeln, kub. hyperboliska 
parabeln och kub. parabeln.

Rotations ytor.
Konstruktiva bestämningen och framställningen af 

rotations ytor genom axel och alstrande linie. Tangerande
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planer ; normaler; skärning med planer och sinsemellan; 
skuggkonstruktioner; intensitets linier.

II. Föredrag 2 tim., ritning 4 tim. i veckan. Obli
gat. för 2:dra årskursen af fackskolorna fór maskinbygg
nad och ingeniörväsende.

Centr alprojeidion.
Bestämning af centrums läge till bildplanet genom 

hufvudpunkt och distanscirkel. Punkten, linien och planet 
jemte lösning af dervid förekommande problemer. Trans
formation. Beroendet emellan ett plant system och dess 
afbildning. Dubbelförhållandet af punktrader, strål- och 
planknippen. Projektiviska rader och knippen i allmänt 
läge. Fyrhörningars och fyrsidingars harmoniska egen
skaper. Involutoriska rader, knippen och system. Upp
ställning af ett system i geometrin.

Kägélsnitten betraktade såsom projektioner af en cirkel.
Cirkelns projektiviska egenskaper. Alstring af kä

gelsnitten genom projektiviska strålknippen och punktra
der; bestämning genom fem punkter eller fem tangenter. 
Kägelsnitt-knippen och skaror. Pascal’s och Brianchon’s 
satser jemte användningar. Teorin för pol och polar. Me
delpunkten, konjugat diametrar, axlame och brännpunk
terna. Konstruktion af krökningscirkeln i en gifven punkt.

Centriska kollineationen af rymdsystemer såsom teori 
för modellerings metoden.

Utveckling af metoden. Reliefperspektivet och dess 
användning.

Bugtiga ytor.
Tangenter, tangerande planer och normaler; hufvud- 

tangenter, hyperboliska, paraboliska och elliptiska punkter 
på en yta.

Linierbara ytorna af 2:dra graden; deras alstring 
genom projektiviska punktrader och plauknippen. Skär
ning med en rät linie och ett plan ; tangerande planer ge-
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nom en rät linie. Transversalerna till fyra räta linier. 
Konstruktion af asymptot-konen och strup-ellipseu.

Icke-linierbara ytorna af 2:dra graden. Pol och po
larplan. Diametrar, medelpunkt och diametralplan. Kon
struktion af axlarne och prineipaldiametralplanema. Skär
ning med rät linie, plan och sinsemellan.

Linierbara ytor i allmänhet. Alstring genom tre styr- 
linier; ordning och klass. Tre hufvudtyper med enklare 
exempel, såsom skrufytan, hvalfytan af ingången i det 
runda tornet, hvalfytan af den sneda genomgången.

Skuggkonstruktioner fór såväl parallela som centrala 
ljusstrålar.

Projekti visk Geometri.
Filos. Doktor Neovius.

Föredrag 1 tim. i veckan under vårterminen. Obli
gat. fór 2:dra årskursen af fackskolan fór ingeniörväsende.

Grundbegreppen.
En af elementargeometrin oberoende begrundning af 

projektiviteten. Antalet elementer i bilderna af de fyra 
graderna. Imaginära elementerna af l:sta arten och de
ras framställning genom elliptiska involutioner.

Frojektmska bilderna af l:sta graden.
Linier och ytor af 2:dra graden. Projektivitet emel

lan alstren af bilderna af l:sta ordningen: kurvor af 
tredje ordningen eller klassen med en dubbelpunkt, resp. 
en dubbeltangent. Kurvorna af tredje graden alstrade 
genom tvänne projektiviska involutioner.

Prqjektiviska bilderna af 2:dra och 3:dje graden.
Tio projektiviteter emellan bilderna af 2:dra graden. 

Förenade projektiviska plansystemer, deras gemensamma 
element. Förenade reciproka bilder af 2:dra graden. Al
stren af tvänne reciproka bilder af 2:dra graden. Strål- 
komplexer alstrade af två kollineära rymdsystemer. Noll- 
systemet. Ytor af tredje ordningen.
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Praktisk Geometri.
Ingeniör Reuter.

I. Mindre kursen. Under höstterminen anställas, 
såvidt görligt, praktiskt geodetiska öfningar på taltet.

Dertill hörande föredrag 2 tim. i veckan.
Ritning under hela läseåret 2 tim. i veckan. Obli

gat. fór 3:dje årskursen af fackskolan i arkitektur och 
fór 4:de i maskinbyggnad.

Allmänna kursen. Föredrag 3 tim., ritning 8 tim. i 
veckan event, öfningar på fältet. Obligat, fór 2:dra års
kursen af fackskolan i landtmäteri och fór 3:dje årskur
sen i ingeniörväsende.

Under första delen af hösttenninen sammanfaller 
föredraget med mindre kursen.

Allmänna geografiska begrepp ; förberedande lärosat
ser ur optiken (katoptrik, dioptrik) ; Instrumentlära: de 
geodetiska instruméntenlas teori och beskrifning, profiling, 
justering och användning. Mätningslära : kurvstakning 
(Cirkel- och parabel-kurvor) ; olika metoder fór horizontal- 
mätning af mindre jordsträckor medelst teodoliten, landt- 
mätaretaflan, kompassen, mätkedjan, mätstänger, distans
mätare m. m.; Grafisk och trigonometrisk triangelmätning, 
koordinatberäkning, excentrisk vinkelmätning; Pothenofs 
problem ; vertikalmätningar ; geometriska, trigonometriska 
och barometriska höjdmätningar, afvägning ; ytmätning 
(polar- och linear-planimeter) teori fór kart- och plan-rit- 
ning; nivå-kurvor; topografi. Situationsritning; praktiska 
öfningar på faltet.

Specialkurs. Föredrag jemte geodetiska utarbetnin
gar och beräkningar 3 tim., ritning 4 tim. i veckan event, 
öfningar på fältet. Obligat, fór 2:dra årskursen af fack
skolan fór landtmäteri.

Gränsreglerings- och egodelningsarbeten ; utstakning 
af den ny indelade planen ; nivå-kartor; utarbetning af 
reglerings- resp. planeringsforslag, längdprofiler, tvärpro
filer, arbetsprofiler. Allmänna grunddrag ur läran om af-
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fattning af större jordsträckor, dervid förekommande mät
ningar och beräkningar, använda instrument samt projek
tionsmetoder.

Situationsritning; praktiska öfningar på faltet.

II. Föredrag 2 tim. Geodetiska utarbetningar på 
grund af anställda öfningar på fältet 2 tim. Obligat, för 
4:de årskursen af fackskolan för ingeniörväsende.

Beskrifning af större och komplicerade mätningsin- 
strument, deras enskilda delar och sammansättning ; skruf- 
mikroskopet, normalmått, komparatorer, basapparater, he
liotroper, qvicksilfver- och aneroid-barometern, ström- 
qvadranten, Pitot’s rör, hydrometriska apparaten af Welt
mann och Amsler-Laffon, chronometer, tacheometri; him
melsglobens indelning; jordens dagliga rörelse såsom tid- 
mått; tidbestämning; bestämning af en orts meridian och 
polhöjd; refraktionens och parallaxens inflytande vid höjd- 
bestämningar; affattning af större jordsträckor jemte der
vid förekommande mätningar och beräkningar (rekognosce
ring, basmätning, vinkelmätning, vinkel-felens utj emning, 
triangelsidornas beräkning, koordinatberäkning) ; elemeu- 
terna af gradmätning; sferiska trigonometrins tillämpning; 
praecisionsnivellement ; stereografiska, orthografiska, koni- 
ska och cylindriska projektioner; projektion enligt Merka- 
tor; geodesins historia och litteratur. Geodetiska utar
betningar och beräkningar.

Praktiska öfningar på fältet. Situationsritning.

Kemi.
Filos. Licent. Wahl fors.

I. Anorganisk kemi. 5 tim. i veckan. Obligat, fór 
l:sta årskursen af samtliga fackskolor.

a). Lektioner, vid hvilka ett, föregående timme an- 
gifvet, genom hemarbete forberedt, pensum belyses genom 
teoretisk förklaring, substausförevisning och, om möjligt, 
experiment.
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b) . Bepetitioner, med blott förevisning, anställas ef
ter genomgång af hvarje vigtigare kapitel.

c) . Skriftliga prof anställas vanligen en gång i må
naden.

Kemiska processer. Blandning och kemisk förening. 
Kemisk sönderdelning. Materiens oförstörbarhet.

Vågen. Enkelt och sammansatt ämne. Sätt att in
dela elementer.

Syre. Kemisk analys och syntes. Konstanta vigts- 
förhållanden. Kemiska tecken. Kemiska omsättningsform- 
ler. Väte. Gasers täthet. Vatten, vigtssyntes. Elektro
lys. Betydelse i naturen. Qväfve. Atmosferen. Eudio
meter. Luftanalys. Luftens beståndsdelars betydelse for 
växt- och djurverlden. Qväfvets Oxider. Multipla propor
tioner. Qväfvets syror. Ammoniak. Kol. Kolets oxider. 
Kolväten. Träsubstansens torra destillation. Lysgas. Or
ganisk sj elfsönderdelning. Stenkol. Lågans natur. Cyan.

Klor. Saltsyra. Klorens oxysyror. Bromjod. Fluor; 
etsning. Svafvel. Oxider. Svafvelsyra. Öfriga syror. 
Svafvelväte. Betydelse i analysen. Kolsvafla. Silicium. 
Kiselsyra. Mineralier. Bergarter. Bor. Borsyra. Fos
for. Oxider. Fosforsyror. Öfriga syror. Fosforväten och 
öfriga föreningar. Arsenik. Syror. Reaktioner.

Atom och molekyl. Dalton och Avogadro. Valens. 
Sammansatta radikaler. Kristallografi. Isomorfism.

Metaller. Allmänna egenskaper. Atomvärme. Le
geringar. Oxider. Läran om salter. Deras allmänna bild- 
ningssätt. Salters lölsighet. Sulfider; bildning. Betydelse 
i analysen. Metallers förekomst. Malmer.

Kalium. Fältspat. Växtaska. Pottaska. Stassfur- 
ter salt. Salpeter, krut. Klorat, Fyrverkeri. Sulfat, sul
fider. Natrium. Stensalt. Baissait. Sulfat, sodatillverk- 
ningssätt. Tvål. Borax. Ammoniumföreningar. Använd
ning i analysen.

Calcium. Kalksten. Kalk. Murbruk; hydrauliskt. 
Gips. Klorkalk. Flusspat. Superfosfat. Glas. Strontium.
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Barium. Tungspat. Föreningar. Beryll. Smaragd. Mag
nesium. Magnesit. Dolomit. Silikater. Magnesia. Bit
tersalt. Kiserit. Klorid. Magnesiumammoniumfosfat. Zink. 
Blende. Galmeja. Zinkhvitt. Vitriol. Klorid. Legerin
gar. Cadmiumsulfid. Bly. Blyglans. Afdrifning. Blyglete. 
Mönja. Vattenledniugsrör af bly. Blyhvitt. Kromgult. 
Blj'glas. Koppar. Malmer. Tillverkningssätt, Cupro-, Cupri- 
föreningar. Galvanoplastik. Qvicksilfver. Zinnober. Amal
gamer. Famaceutiska preparat. Silfver. Malmer. Me
tallurgi. Fotografi. Aluminium. Mineralier och bergarter. 
Tillverkning. Legeringar. Alun. Porslin och Lergods. 
Ultramarin. Jern. Ferro-, ferriföreningar. Malmer. Me
tallurgi. Industri. Mangan. Oxider. Kameleon. Nickel. 
Nysilfver. Kobolt. Glasmålning. Guld. Platina. Kemisk 
användning. Tenn. Tennsten. Föreningar och legerin
gar. Antimon. Farmaceutiska preparat, legeringar. Vis
mut, legeringar.

II. Organisk kemi. a) 3 tim. i veckan. Obligat. 
fór 2:dra årskursen af fackskolan i kemisk, teknologi.

Organiska kemins begrepp ; historiska utveckling. 
Kolväten. Substitution. Serier. Elementaranalys. Be
stämning af organiska ämnens specifika vigt i gasform. 
Molekylarvigtsbestänming. Isomeri. Strukturformler. Fy
siska egenskaper. Allmänt förhållande till reagentia. För
hållande vid upphettning. Förruttnelse. Förmultning. Jäs
ning. Nomenklatur. Cyanföreningar. Kolsyrans derivater.

Kolvätm C n H 2 n + 2. Paraffin, solarolja, ligroin. 
Ensyriga alkoholer C n H n + 1 OH. Sprittillverkning. 
Derivater. Myrsyre serien. Aldehyder och Ketoner.

Kolväten C n H 2 n. Allylalkohol med derivater. Acryl- 
syre serien. Acrolein. Tvåsyriga alkoholer. (Glykoler) 
Glykolsyre serien. Охаете serien. Bihang : fleratomiga 
växtsyror.

Tresyriga Alkoholer. Glycerin. Fettarter. Stearin-, 
ljus- och tvåltillverkning.

JErytrit.
2
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Sexsyriga Alkoholer. Kolhydrater.
Aromatiska ämnen. Benzol roed homologa. Substi

tutionsprodukter. Fenoler. Alkoholer. Aldehyder. Syror. 
Styrolföreningar. Indigo. Kolväten roed flere beuzolkär- 
nor. Bosanilin gruppen. Ftaleiner. Terpener och kamfer.

Alkaloider. Protein ämnen.
b) i timme i veckan. Obligat, fór 2:dra årskursen 

af fackskolan i maskinbyggnad.
Encyklopedisk kurs innefattande de vigtigaste de

larne af organiska kemin.
III. Kemins historia och teoretisk kemi. Två tim

mar i veckan. Obligat, för 4:de årskursen at fackskolan 
fór kemisk teknologi.

Före den egentliga kursen : en fullständig repetition 
af den organiska kemins allmänna metoder.

Alkemin. Flogistiska perioden. Kemins utveckling 
efter Lavoisier.

Element, molekyl och atom. Avogadros lag. ’V är
mekapacitet. Isomorfism. Kemisk Mndskap. Teorier. Va
lens. Strukturformler.

Analytisk Kemi.
Direktor Qvist.

2 tim. i veckan under höstterminen. Obligat, fór 
2:dra årskursen af fackskolan fór kemisk teknologi.

Biåsrörets användning ; qvalitativa analysens all
männa gång ; metallernas indelning i grupper; dessas all
männa egenskager ; metallernas och metalloidernas förhål
lande till reaktionsmedel. Vid lämpliga tillfällen beskril- 
vas qvantitativa skiljometoder och operationerna vid qvau- 
titativ vigtsanalys. Titrer-analys.
Praktiska arbeten i kemiska laboratorium.

Direktor Q vi st.
Obligat, fór eleverne i fackskolan för kemisk tekno

logi; 2:dra årskursen under 12 tim., 3:dje årskursen un
der 15 tim., och 4:de årskursen under 25 tim.



19

Förberedande öfningar; qvalitativ analys, omvexlande 
med syntetiska arbeten inom oorganiska kemin ; qvantita- 
tiva bestämningar såväl enligt vigtsaualytisk metod, som 
medelst titrer-analys ; elementar-analys och organiskt s.yii- 
tetiska arbeten, öfver utfördt arbete afgifves skriftlig 
beskrifning. Till elevernas bildningsmål tages vid dessa 
öfningar tillbörlig hänsyn.

Kemisk teknologi.
Direktor Qvist.

I. 2 tim. i veckan. Obligat, för 2:dra årskursen af 
fackskolorna för kemisk teknologi, ingeniörväsende, maskin
byggnad och arkitektur.

Vattnets kemiska teknologi. Kalk, cement, gips. 
Konservering af trä. Krut, nitroglycerin, dynamit och 
andra explosiva ämnen.

II. 3 tim. i veckan. Obligat, fór 3:dje årskursen 
af fackskolan för kemisk teknologi.

Svafvel, svafvelsyra; soda. natronhydrat,, klorkalk 
och andra bleksalter, alkalimetri, acidimetri och klorimetri. 
Olas; lergods. Bränvin och sprit. Lysgas.

Mekanisk teknologi.
Ingeniör Seiling.

Föredrag: 3 tim. i veckan. Obligat, fór 3:dje års
kursen af fackskolan i kemisk teknologi samt fór 2:dra 
årskursen i maskinbyggnad och ingeniörväsende.

a) . Bearbetning af metaller och trä efter allmänna 
teknologins grundsatser. Metallernes och träets egenska
per. Passiva verktyg. Gjuteri. Deformerande verktyg. 
Skärande verktyg och tillhörande verktygsmaskiner. Me
del fór förbindning af arbetsstycken. Arbetets fulländning 
och prydande.

b) . Öfversigt af arbetsprocesserna vid spinneri, väf- 
veri och papperstillverkning.

Allmän maskinlära.
Ingeniör Seiling.

Föredrag 3 tim. i veckan. Obligat, fór 3:dje års-



kursen af fackskolan i maskinbyggnad samt för 4: de 
årskursen i ingeniörväsende och kemisk teknologi.

Beskrifning af äldre och nyare konstruktioner af:
1) . Maskiner afsedda för mätande och räknande, så

som urverk, slagräknare, vågar, dynamometrar, indikato
rer, manometrar, m. m.

2) . Maskiner afsedda för förrättande af mekaniskt 
arbete:

A. Kraftmaskiner : maskiner för upptagande af men- 
niskors och djurs muskelkraft, vattenkraftmaskiner, vind
hjul, ångmaskiner jernte ångpannor med tillbehör, varm
lufts- och gasmaskiner.

B. Arbetsmaskiner: lokomotiver och ångfartyg, hiss
verk och kranar, pumpar och blästerverk.

(Arbetsmaskinerna för formförändring behandlas i 
mekaniska teknologin.

Maskinbyggnad och teoretisk Maskinlära.
Ingeniör K olster.

I. a). Föredrag 3 tim., konstruktionsöfningar 8 tim. 
i veckan. Obligat, för 3:dje årskursen af fackskolan för 
maskinbyggnad. Föredragen, obligat, äfven för 3:dje års
kursen af fackskolorna för kemisk teknologi och ingeniör
väsende, samt konstruktionsöfningarna under 2 tim. i vec
kan obligat, fór sistanförda årskurs och fackskola. Före
dragen behandla: maskinelementernas konstruktion.

b). Föredrag 2 tim., obligat, fór 3:dje årskursen af 
fackskolan för maskinbyggnad.

Läran om kroppames hållfasthet och elasticitet; dess 
tillämpning vid konstruktion af maskinelementerna, äfven- 
som mera detaljerade undersökningar angående några en
skilda af dem. För hvardera föredragen förutsättes kän
nedom af teknisk mekanik äfvensom differential- och inte
gralräkningens grunder.

Vid konstruktionsöfningarne begagnas de under fö
redragen utvecklade reglerna fór att enligt dessa kon
struera och upprita ofvannämnda maskindelar.

20
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II. Föredrag 4 tim. ; konstruktionsöfniugar 12 tim. 
i veckan. Obligat, fór 4:de årskursen af fackskolan i ma
skinbyggnad.

Teoretisk undersökning äfvensom utveckling af kon- 
strnktionsregler fór hissverk, ångmaskiner, ångpannor med 
tillbehör, vattenhjul och turbiner, vindhjul, lokomotiv- och 
fartygsångmaskiner, pumpar och blästerverk.

Vid konstruktionsöfningarne utarbetas detaljerade 
projekter till hissverk, olika slag af ångmaskiner med till
behör, vattenhjul och turbiner, enligt åt eleverna medde
lade program.

Ingeniör Seiling.
Föredrag 1 tim., konstruktionsöfuingar 3 tim. i veckan.
Ángfórdelnings apparater, svänghjul och regulatorer.

Œrafisk Statik.
Ingeniör Stfukel.

I. Föredrag 2 tim., konstruktionsöfuingar 3 tim. i 
veckan, under vårterminen. Obligat, för 3:dje årskursen 
af fackskolorna fór ingeniörväsende, maskinbyggnad och 
arkitektur.

A. Grafisk räkning.
Addition, subtraktion, multiplikation, division, poten- 

zeriug och rotutdragning af sträckor och förhållanden. 
Ytberäkning.

B. Om krafters sammansättning och fördelning.
Grafisk framställning af krafter i allmänhet, sam

mansättning och fördelning af krafter i planet. Kraft- 
och linpolygon. Om krafters moment och deras grafiska 
framställning; kraftpar. Moment af högre ordning; trög- 
hetsmomentet; tröghetskurvor ; konstruktion af ceutralel- 
lipsen och kärnan af plana figurer. Sammansättning af 
krafter i rymden. Tyngdpunktsbestämning.

C. Den enkla bjelken.
Bestämning af de yttre och inre krafterna. Bestäm

ning af böjningsmomenter och transversalkrafter.
D. Fackverket.
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Bestämning af spänuingarne i fackverks- och tak- 
stolskonstmktioner vid permanent belastning.

II. Föredrag 2 tim., konstruktionsöfuingar 4 tim. i 
veckan. Obligat, för 4:de årskursen af fackskolan för iu- 
geniörväsende.

Fackverket.
Bestämning af spänuingarne i fackverk vid mobil 

belastning.
B. Elastiska linien.
Grafisk bestämning af elastiska linien. Genomböj- 

niug af enkla bjelken. Genomböjning af frän ena och 
frän hvardera ändan inspända bjelkar, och bestämning af 
dervid uppträdande böjningsmoment.

G. Kontinuerliga bjelken, med och utan ledgångar.
B. Bågen ock bågfackverket med 3, 2 och utan led

gångar.
E. Teorin fór hvalf.
F. Teorin fór jordtrycket och bestämning af stöd

murars dimensioner.
Ingeniör vetenskap : Bro-, väg- och 

vattenbyggnad.
Vakant.

I. Föredrag 5 tim., konstruktionsöfuingar 6 tim. i 
veckan. Obligat, för 3:dje årskursen af fackskolan för in- 
geniörväsende.

1. Funclammtcrings byggnad. Föredragen under höst
terminen äfven obligat, fór 3:dje årskursen af fackskolau 
för arkitektm1.

Olika slag af byggnadsgrund, undersökning af grun
den; principerna för de olika fundamenteringssätten, des
sas anordning och utförande; omständigheter, som inverka 
på valet af fundamenteringssätt.

2. Byggnadsarbeten. Stensprängning öfver och un
der vatten ; upprödjande af grund under vatten ; mudd- 
ring, pålning; afsågning af pålar; dykareapparater; vat
tenuppfordring.
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3. Jordbyygnad. Jordtryckets teori. Stödjemurar 
och bollverk. Anordning af dosseringar, deras reveteriug, 
dränering och skydd mot rinnande vatten.

4. Vattenbyggnad.
a) . Källbildning, uppkomst af bäckar, floder, cister

ner, brunnar (vanliga & arteriska).
b) . Dammbyggnad.
c) . Vattenledningar.
d) . Uttorkning af mossor, sjötallningar. dränering 

och bevattning af landsträckor.
e) . Kanal- och slussbyggnad.
f) . Flodregleìingar.
g) . Hamnbyggnad ; öfversigt öfver de särskilda der- 

vid förekommande anläggningar, såsom fyrbåkar, vagbry- 
tare, dockor m. m.

II. Föredrag 4 tim., konstruktionsöfningar 6 tim. i 
veckan. Obligat, för 4:de årskursen af fackskolan fór in- 
geniörväsende.

1) . Brobyggnad. Historisk och kritisk öfversigt öf
ver de vigtigaste af trä och jern utförda konstruktioner. 
Broars egenvigt. Trafikbelastning vid landsvägs- och jern- 
broar. Belastning genom snö. Vindtryck. Bestämning 
af yttre och inre krafter och motsvarande tvärsnittsdimen- 
sioner vid ogynnsammaste belastning af olika brosystemer. 
Konstruktion af broar af trä, jern och sten. Hvalfteoriu 
och utförandet af hvälfda broar. Förarbeten för brobygg
nader.

2) . Vägbyggnad. Kort historisk framställning af 
kommunikationsanstalternas utveckling och skärskådande 
af de uppgifter, hvilka härvid varit att lösa; principiela 
olikheter emellan vägar, jernvägar och kanaler; vägars 
trassering; vägars stignings förhållanden och krökningar; 
tvärprofilens form, bredd och anordning, anläggning af 
väg på olika slags terräng; vägundersökningar; material 
till vägbanor : trä (spårväg, kafvelbro, gatläggning), sten 
(makadamisering, gatläggning), asfalt, beton, m. in. Kon
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struktion af ledstänger, afvisare, milstolpar, m. m. ; vägars 
underhåll.

Ingeniörvetenskap: Jernvägsbyggnad.
Ingeniör Struke 1.

Föredrag 4 tim., konstruktionsöfningar 4 tim. i veckan. 
Obligat, fór 4:de årskursen af fackskolan fór ingeniörvä- 
sende.

A. Inledning.
Jernvägarnes historiska utveckling. Jernvägarnes 

förhållande till öfriga kommunikationsmedel. Olika jern- 
vägssystem. Jernvägarnes klassifikation. Inflytande af 
olika spårvidd, olika antal spår, olika hastighet och tå
gens storlek. Spårvägar.

B. Underbyggnad.
1) . Förarbeten. Trassering. Banliniens utstakuing 

och nivellering. Grafiska arbeten. Massberäkniug. Mas
sors fördelning. Kostnadsberäkning.

2) . Konstruktion af bankar och skärningar. Mate- 
rialier af hvilka de utföras. Anordning och beklädning af 
dosseringarne. Vattenafledning. Anordning af bankar och 
skärningar. Jordbyggnaders deformation och deras repa
ration.

3. Jordbyggnaders praktiska utförande.
Förberedande arbeten. Gräfning och sprängning. 

Transport. Anordning vid lastnings- och lossningsplatsen. 
Olika metoder för bildande af bankar och skärningar. 
Biarbeten. Specialvilkor fór arbetens utförande.

C. Tunnelbyggnad.
Anordning af stollar och schakt. Olika systemer af 

tunnelbyggnad. Undanskaffande af bergmassor. Borrma
skiner. Ventilation. Utförande af tunnelhvalf. Tunnel
byggnad i jern. Vattenafledning från tunneln. Repara
tion af skadade tunnelsträckor.

Z). Öfverbyggmd.
Anordning af spåren. Skenorna. Underlag af trä,
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steu och jern. Ballast. Spftrvexlingar och korsningar. 
Vändskifvor. Skjutbord.

E. Stationsinrättningar.
F. Rörlig materiel.
G. Signalsystemer.

Encyklopedi af ingeniörvetenskaperna.
Ingeiiiör S tr n kel.

Föredrag 3 tim. i veckan. Obligat, fór 4: de årskur
sen af fackskolan i maskinbyggnad.

1) . Fandamenteringsbyggnad.
Olika slag af byggnadsgrund. Undersökning af grun

den. Olika fundamenteringssätt.
2) . Byggnadsarbeten.
Påluing. Utdragning och afsågning af pålar. Sten- 

spräugning öfver och under vatten. Upprödjande af grund 
under vatten. Muddring. Vattenuppfordriug. Dykareap
parater.

3) . Vattenbyggnad.
a) . Hastighetsmätning och bestämning af vatten

mängden i floder.
b) . Dammbyggnad.
c) . Kanal- och slussbyggnad.
dj. Flodregleringar.
e) . Vattenledningar.
f) . Kanalisation af städer.
4) . Jordbyggnad.
Jordtryckets teori. Stödjemurar och bollverk. An

ordning af dosseringår.
5) . Vägbyggnad.
Vägarnes indelning. Förhållande emellan kraft och 

last vid olika vägar. Vägars trassering. Vägars stignings- 
förhållanden och krökuingar. Tvärprofilens form, bredd 
och anordning. Olika vägar med afseende på banans ma
terial (sten, beton, trä, asfalt, jern). Konstruktion af led
stänger, afvisare, milstolpar m. m. Vägars underhåll.
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6.) Jmivägsbyggnad.
a) . Inledning.
Jern vägars förhållande till öfriga kommunikations

medel. Olika jernvägssystemer.
b) . Underbyggnad.
Trassering. Profiler för bank och skärning. Mass- 

beräkuing. Kostnadsberäkning.
c) . Öfverbyggnad.
Anordning af spåren. Skenor, syllar och ballast.
d) . Vexlar, korsningar och skjutbord.
e) . Rörlig materiel.
7 ). Brobyggnad.
Olika brosystemer.
Broars egenvigt. Trafikbelastning vid landsvägs- och 

jernvägsbroar. Belastning genom snö. Vindtryck. Be
stämning af yttre och inre krafter vid ogynnsammaste be
lastningar af bjelkbroar.

Broar af jern, trä och sten.

Byggnadskonstruktionslära.
Arkitekten Nyström.

I. Föredrag 3 tim., ritning 4 tim. i veckan. Obli
gat. för 2: dra årskursen af fackskolorna i Arkitektur och 
ingeniörväsende samt för 3:dje årskursen af fackskolorna 
i kemisk teknologi och maskinbyggnad ; föredragen i trä-, 
samt förra hälften af stenkonstruktioner obligat, äfven för 
2:dra årskursen af fackskolan för landtmäteri med 2 tim. 
ritning i veckan under höstterminen.

A. Stenkonstruktioner. (Murare- och stenhuggare
arbeten).

a). Murar, med tillhörande rökgångar, dörr- och 
fönsteröppningar samt listverk.

Murar af konstgjord och naturlig sten, antika mu
rar. Stampade och gjutna murar. Rökrör, fabriksskorste
nar. Hvalfriugar. Grundmurar, isoleringsarbeten. Tak
listens konstruktion.
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b) . Murars styrka.
Fristående murar. Stödjemurar. Murar, hvilka om

sluta rum.
c) . Hvalf.
Historiska utvecklingen samt beskrifniug af hvalf- 

formerna; deras detaljering. Större utförda hvalfbygg- 
uader.

d) . Putsningsarbeten. Kalk- och oljefärgsmålning.
B. Träkonstruktioner. (Timmermansarbeten).
a) . De enkla hophugguingarne; hophuggning af bjel

kar i samma och olika planer. Bärbjelkar. Laxade och 
armerade bjelkar.

b) . Hängverk. Spännverk. Hvalfstommar. Anord
ningar och detaljering.

c) . Väggar.
Blockväggar med olika slag af knutar, korsverks- 

väggar, väggar af plankor och bräder.
d) . Bjelklag och golf.
Olika slag af bjelklag, deras styrka, upplaget på 

muren, vexlingar, ankare, hängseljern, golf och inre tak.
ej. Takstolar.
Inledning. Takformer. Sadeltak. Takstolar med han- 

bjelkar. Åstakstolar. Flata tak. Mansardtak. Taksto
lar med häng- och spännverks konstruktioner. Takstolar 
med genomgående och försänkta bjelklag. Takstolar utan 
genomgående bjelklag (af raka bjelkar, samt med böjda 
sparrar). Kupoltak. Pulpettak. Valmtak. Tornspiror. Klock- 
stolar.

C. Jernkonstruktioner.
a) . De enkla jernförbinduiugarne.
b) . Jern vägsskenors användning vid husbyggnad.
c) . Bärbjelkar.
Gjutjernsbärare. Valsade smidjernsbärare. Plåtbjel- 

kar. Gallerbjelkar ; deras form- odi konstruktionsdetalje
ring samt användning fór uppbärande af frontmurar och 
mellanväggar.
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d) . Jernet såsom stöd.
Kolonner; olika former och detaljer. Stöd i form af 

gjutjernsväggar.
e) . Konstruktioner af inre tak.
Halft eldfasta tak. Fullständigt eldfasta tak. De

taljer samt exempel.
f) . Takstolar.
Takstolar af trä och jern. Hängverkskonstruktioner. 

Polonceaus system och dervid förekommande förbindnin
gar. Takstolar af gjutjern. Takstolar af smidjern. Olika 
konstruktioner samt detaljer.

II. Föredrag 3 tim., ritning 4 tim i veckan. Obli
gat. fór 3:dje årskursen af fackskolan i arkitektur.

A. Trapplconstruktioner.
a) . Trappor af trä.
Allmänna anmärkningar, benämningar. Trappanlägg

ningar. Understödda, frittbärande, raka och brutna trap
por samt sväng- och spiraltrappor. Olika anläggnings- 
och konstruktionssätt.

b) . Trappor af sten. Fritrappor. Konstruktioner 
fór erhållande af dager i källarrum. Inre trappor, med 
fulla och genombrutna spindelmurar. Trappor, hvilkas 
steg uppbäras af hvalf. Frittbärande trappor.

c) . Trappor af murade och gjutna steg.
Trappsteg af tegel och beton. Hvälfda trappsteg.
d) . Trappor af jern.
Gjutjern och smidjern användt till konstruktioner af 

raka och brutna trappor samt spiraltrappor, med steg af 
trä, sten och jern. Handräcket.

B. Taktäckning.
Taktäckning med tegel, skiffer, metall, glas. Tak- 

Ijuskonstrnktioner. Taktäckning med papp, filt och trä. 
Vattnets afledande från tak, utkastare, stuprännor.

G. Byggnaders inredning.
Konstruktioner af dörrar och fönster med deras be-
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slagniiig. Parketgolf. Eikare vägg- och takbeklädnader. 
Fönsterluckor och jalousier af trä och metall.

D. Uppvärmning och ventilation af byggnader.
a). Lokaluppvärmning :
Periodisk, kontinuerlig, magasineriugsugnar, ugnar 

med reglerbar förbränning, ventilationsugnar, kaminer 
(spislai’).

h). Centraluppvärmning:
Uppvärmning med varm luft; uppvärmning med 

varmt vatten ; lågtrycks, högtrycks samt medeltrycks vat
ten-uppvärmning ; uppvärmning med ånga. Kombinerade 
systemer.

Allmänna anmärkningar om centraluppvärmning. De 
skilda systemernas fördelar och olägenheter.

c). Köksspislar och bakugnar.
dj. Ventilation af bjrgguader.
Om föroreningarne af den atmosferiska luften samt 

den erforderliga luftomsättningen fór olika ändamål. Ven
tilation genom temperaturdifferens. Mekanisk ventilation. 
Om valet af ventilationssystem.

E. Materialf och kostnadsberäkningar.

Arkitektur.
Arkitekten Sjöström.

I. Föredrag 2 tim., ritning 8 tim. i vecken. Obli
gat. fór 2: dra årskursen af fackskolan i arkitektur.

Arkitektonisk formlära och ornamentik.
A. Arkitektoniska lemmar, deras former, ornering 

och olika ändamål, regler fór bildandet af listverk i all
mänhet.

B. Delar af lodräta väggar, sockler, yttertrappor, 
terasser, postamenter, fotlister, antika baser.

C. Väggytor och deras begränsningar, qvadermu- 
rar, putsade och oputsade. Tegelmurar, träväggar, inre 
väggytor, fyllningar, taflor m. m.
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D. Pelare, kolonner och pilastrar, ändamålet och 
formen af stödets enskilda delar.

E. Den grekisk doriska stilen, den grekisk joniska 
och attisk joniska stilen, den grekisk korinthiska stilen 
och det grekiska ornamentet. Den romerska stilen odi det 
romerska ornamentet.

II. Föredrag 2 tim., ritning 15 tim. i veckan. Ob
ligat. fór 3:dje årskursen af fackskolan i arkitektur.

A. Olika slag af hufvudlister, band och infattnings 
lister, listverk af trä och oputsadt tegel, inre taklister etc.

B. Kolonn- och pilasterställningar a) med vågräta bjelk- 
lag, b) med bågar, kolonn- och pelarformer af jern och trä.

C. Portaler, dörrar och fönster med vågräta och 
bågformiga öfverstycken, nischer.

D. Inhägnader, bröstvärn, gallerverk af olika ma- 
terialier och former, balkonger etc.

E. Yttre takformer, gafveln, kupolen, attikan etc., 
golf af olika slag.

F. Inre tak, vågräta tak af sten och trä, tältfor- 
miga tak, hvalf af olika fonner.

G. Byggnadens grundformer och läge, fasader m. 
m. Med ledning af föredragen utarbetas enklare byggna
der och arkitektoniska föremål.

III. 30 timmar i veckan ritning. Obligat, för 4: de 
årskursen af fackskolan i arkitektur.

Utkast till enklare byggnader efter gifna program, 
mindre ornamentala kompositioner, eskiss ritning. Eskisser 
och utkast till mindre offentliga samt monumentala bygg
nader, större boningshus, ornamentala kompositioner, per
spektiv ritning af arkitektoniska föremål, landskapsteck- 
ning och aqvarellmålning.

Frihandateckning och linearritning.
Arkitekten Nyström.

I. Ritning 8 tim. i veckan. Obligat, för l:sta års
kursen af samtliga fackskolor.
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a) . Frihandsteckning. Öfniugar hufvudsakligast ef
ter gipsmodeller, samt lavering af föremål efter 45° be
lysning. Textning.

b) . Linean'itning. Öfningar. Kopiering af plan
cher samt föremål. Konstruktion af skalor och kurvor.

II. Ritning 6 tim. i veckan. Obligat, för 2:dra års- 
kursen af fackskolau i arkitektur.

a) . Frihandsteckning samt lavering af ornament från 
olika konstepoker.

b) . Arkitektonisk ritning. Kopiering af byggnads- 
detaljer, samt partier af hela byggnader, öfningar i skugg- 
konstruktioner samt lavering.

Maskinritning.
Ingeniör Soiling.

ti tim. i veckan. Obligat, för 2:dra årskursen af 
fackskolan för maskinbyggnad. 4 tim. i veckan. Obligat, 
för 3:dje årskursen af fackskolan för kemisk teknologi.

Ritning af maskindelar i naturlig storlek efter skis
ser och modeller. Ritning i mindre skala.

Figurteckning och modellering.
Skulptören Sjöstrand.

I. 3 tim. i veckan. Obligat, för 2:dra årskursen af 
fackskolan i arkitektur.

II. 3 tim. i veckan. Obligat, för 3:dje årskursen af 
fackskolan i arkitektur.

Mineralogi och geognosi.
Bergsingenjör Solitander.

I. Föredrag 2 tim. i veckan. Obligat, för 2:dra års
kursen af samtliga fackskolor.

De kristallografiska systemen åskådliggjorda genom 
en derför lämpad kristallsamling. Förevisning och beskrif- 
ning af de mineralier, som konstituera bergarterna samt 
af några andra i tekniskt hänseende vigtiga mineral.
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Bergarterna inom primära formationen i Finland, öfver- 
sigtligt framställda ; samt likaså en allmän behandling af 
den qvartära formationen och dess utbredning i landet.

II. Föredrag 2 tim., öfningar 2 tim. i veckan. Ob
ligat. för 3:dje årskursen af fackskolan i kemisk teknologi.

Genomgående af mineralkabinettets samling af mi
neralier med ledning af en deröfver upprättad katalog, 
hvarvid mineraliernas kristallografiska och öfriga fysiska 
egenskaper särskildt beaktas. Mineralkabinettets bergarts- 
samling genomgås likaså och bergarternas sammansättning 
i mineralogiskt hänseende beskrifves. Af den historiska 
geologin behandlas hufvudsakligeu endast den archaeiska 
och qvartära formationen, hvaremot en särskild uppmärk
samhet egnas den tekniska geologin, afseende bergarter
nas och mineraliernas praktiska nytta och användning.

Praktiska öfningar i bestämning af mineralier och 
bergarter. Utförande af något slipprof, samt, på våren, 
exkursioner i trakten af staden. Litteraturauvisning.

Metallurgi.
Bergsingeninr Solitander.

2 tim. i veckan. Obligat, fór 4:de årskursen af fack
skolorna i kemisk teknologi och maskinbyggnad.

Bränslet och dess användning i metallurgin. Sjö- 
och myrmalmer, magnetit och blödsten samf öfversigt af 
öfriga jernmalmer och deras förekomst. Beskrifning af 
några grufvor i urformationen och framställning af olika 
brytniugssätt. Tillverkning af harkjem vid Mästerverken 
i Finland samt harkjernssmidet, dess uppkomst, utveckling 
och närvarande ståndpunkt i landet. Tackjemet och mas- 
ungsprocessen ; härdsmide i tysk-, lanscashire-, franch- 
comté- och vallonhärd; puddling; pakettering och vällning; 
bessemer; öfriga götjernsmetoder. Hammarverk och vals
verk; jernsorterna. Litteratur.

Öfversigt af kopparmalmerna och deras förekomst i
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landet; kopparsmältning; koppartillverkning på våta vä
gen; uttagning af silfverhalt. Litteratur.

Nationalekonomi och industriel lagstiftning.
Friherre O. G. af Schultén.

2 tim. i veckan (icke-obligat. ämne).
Nationalekonomins grundbegrepp. Analys af produk

tionen och industrins verksamhet. Vilkor, som äro nöd
vändiga eller gynsamma fór produktionens utveckling. Ut
bytet, cirkulationen och afsättningen. Kredit och bank
väsende. Fördelningen af produktionens resultat : arbetets 
andel deri, kapitalets andel och nettovinsten. Konsumtio
nen. — I sammanhang med den nationalekonomiska kur
sen framställes den i Finland gällande nationalekonomiska 
lagstiftningen så vidt den berör ingeniörers, arkitekters, 
kemisters och maskinbyggares yrken.

Konsthistoria.
Arkitekten A h r c n b e r g.

2 tim. i veckan. Obligat, fór 3:dje årskursen af fack
skolan i arkitektm-.

a). Konsten i Österlandet.
Den Egyptiska, mellersta, östra och vestra Asiens 

konst.
bj. Den klassiska konsten.
Den grekiska, etruskiska och romerska konsten.
cj. Den äldsta kristna konsten.
Konsten i Byzans.
d). Islams konst.
c). Den romaniska stilen.
fj. Den göthiska stilen.
Renaissansen.
Den nyaste tidens konst.

3
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Agronomi och skogshushållning.
Agronomen Forssell.

2 tim. i veckan. Obligat, fór 2:<lra årskursen af 
fackskolau i landtmäteri.

Inledning. Vegetabilisk och animalisk produktion; 
vexternas organisation och näring; jorden som säte fór 
vexterna och de olika jordmonerna; svedjebruket som jord
brukets föregångare fór produktion af säd och bete; häg- 
nader.

Landthushållning. Åker och äng; nyodling ; skötsel 
af naturliga ängar ; kärrodling; åkerjordens afdikning; dess 
bearbetning och dertill använd redskap; trådning och 
gödsling; sådd och skörd; de hos oss allmänt odlade vex- 
terna; åkerbruksmetoderna samt begreppet af vextföljd 
och omloppsbruk. Husdjuren, deras näring, vård och pro
dukter, samt förädling.

Skogshushållning. Våra vigtigaste trädslag; om skogs
beståndet; olika afverkningssätt; föryngring genom sjelf- 
sådd, handsådd och plantering ; skogsvård och skydd; 
skogsprodukternas användning, tillredning och transport; 
skogsmarks och ståndskogs uppskattning; grunderna fór 
skogshushållningsplaners upprättande.

Landtmäteriförfattningar.
Ingeniör Hertz.

2 tim. i veckan under vårterminen. Obligat, fór 
2:dra årskursen af fackskolan i landtmäteri.

Lagens stadgande rörande jäf emot domare och 
vittnen samt målsmanna rätt i allmänhet; hvad till Jorda- 
och Byggningabalkarne hörer; om hemmans- och jord
lägenheters natur och egenskaper samt deraf härflytande 
besvär och förmåner; ej mindre samthga nu gällande för
fattningar om landtmäteriet, skattläggningsverket samt
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måttsystemet, äu det väsentligaste af äldre stadgandet! i 
dessa delar.

Ryska språket.
Grefve Cronhjelm.

I. 2 tim. i veckan. Valbart ämne, l:sta årskursen. 
Satsläran, den enkla och sammansatta satsen. Of-

ningar i utvidgning och sammandragning af substantiv- 
adjektiv och adverbial bisatsen. Ordföljden. Öfversätt- 
iiing af motsvarande stycken ur Lindforss’ praktiska lä
robok i ryska språket.

II. 2 tim. i veckan. Icke-obligat. ämne. Öfversätt- 
ning af sammanhängande stycken ur E. W. Palanders ry
ska läsebok. Ämneskrifning och talöfningar.

Tyska språket.
Lektor Paul.

I. 2 tim. i veckan. Valbart ämne. l:sta årskursen. 
Öfversättning ur Pauls läsebok, l:sta delen, hvartill

anknytes repetition af grammatiken.
II. 2 tim. i veckan. Icke-obligat. ämne. Öfversätt

ning ur Pauls läsebok, 2:dra delen, jemte tal- och skrif- 
öfningar.

Engelska språket.
Språkläraren Fuvuhj elm.

I. 2 tim. i veckan. Valbart ämne. l:sta årskursen. 
Öfversättning från engelska till svenska ur Furu-

hjelms engelska läsebok. Herléns engelska grammatik. 
Skriföfuiugar från svenska till engelska.

II. 2 tim. i veckan. Icke-obligat. ämne.
Läsning af engelsk litteratur. Ämneskrifning. Sam-

talsöfningar.

Franska språket.
Friherre H. af Schultén.

I. 2 tim. i veckan. Valbart ämne. lista årskursen.
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Öfversättning jemte grammatikalisk analys. Skrif- 
öfuingar. Fransk elementarlärobok af C. Ploetz.

IL 2 tim. i veckan. Icke-obligat. ämne. 
Öfversättning jemte tai- och skriföfningar. Läsebok: 

Introduction à létude des sciences physiques par J. Mo
rand.

Svenska och finska språken.
Vakant.

1 Va tim. i veckan svenska.
1 у* tim. i veckan finska.
Obligat, fór samtlige elever.
Hufvudsakligeu skriföfningar.
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Studieplaner.
A. Fackskoiau för arkitektur.

Första året: Matematik: Repetition af elementarmatemati-
ken, högre algebra, Sferisk tri
gonometri; 3 tim. i veck.. Analy
tisk geometri; 3 t. i veck.

Fysik: 4 t. i veck.
Deskriptiv geometri; 2 t. i veck. foredi1., 4 

t. i veck. üfningar.
Kemi (oorganisk); 5 t. i veck.
Frihandsteckning och linearritning : 81. i veck.
Ryska, eller Tyska, eller Engelska, eller 

Franska språket; 2 t. i veck.
Andra året: Matematik: Differential-och Integralräkning;

5 t. i veck. under höstterm.
Teoretisk mekanik; 6 t. i veck.
Kemisk teknologi; 2 t. i veck.
Byggnadskonstrnktionsliira; 3 t. i veck. fo

rnir., 4 t. i veck. konstruktions- 
öfningar.

Arkitektur: Formlära och Ornamentik; 2 t.
i veck. föredr., 81, i veck. ritning.

Frihandstekning och linearritning; 6 t. i veck.
Fignrteckning och Modellering; 3 t. i veck.
Mineralogi och Geognosi; 2 t. i veck.

Tredje året: Praktisk geometri; 2 t. i veck. föredrag, un
der höstterminen; 2 t. i veck. 
under hela läseåret ritning.

Grafisk statik; 2 t. i veck. föredr. och 3 t.
i veck. konstruktionsritning, un
der vårterminen.

Ingeniörvetenskap : Fundamenteringsbygg- 
nad, 5 t. i veck. föredr. under 
höstterminen.
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Byggnadskonstrnktioiislära ; 3 t. i veck. fó- 
redr., 4 t. i veck. konstruktions- 
ritning.

Arkitektnr: Formlära ock Ornamentik; 2 t. i 
veck. fóredr., 15 t. i veck. ritning.

Figurteckning ock Modellering; 3 t. i veck.
Konsthistoria; 2 t. i veck.

Fjerde aret: Eskiss- ock projektritning, samt Ornaments
ock Dekorationsritning, Land- 
skapsteckning, Perspektivrit
ning; 30 t. i veck.

B. Fackskolan för Ingeniörväsende.
Första året: Samma kurs, som för Arkitekter m. fl. un

der första året.
Andra året: Matematik: Differential-ock Integralräkning ;

5 t. i veck.
Fysik: Arbeten i Fysikaliska laboratorium; 

4 t. i veck.
Teoretisk mekanik; 6 t. i veck.
Deskriptiv geometri; 2 t. i veck. föredr., 4 

t. öfningar.
Projektivisk geometri; 1 t. i veck. under 

vårterminen.
Kemisk teknologi; 2 t. i veck.
Mekanisk teknologi; 3 t. i veck.
Byggnadskonstruktionslära; 31, i veck. föredr., 

4 t. i veck. konstruktionsritning.
Mineralogi och Geognosi; 2 t. i veck.

Tredje året: Matematik: Differential-ockIntegralräkuing;
3 t. i veck.

Teoretisk mekanik: 4 t. i veck.
Praktisk geometri; 3 t. i veck. föredr., 8 

t. ritning.
Maskinbyggnad ; 3 t. i veck. föredr. ock 2 t. 

ritning.
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Grafisk statik; 21, i veck. foredr. och 3 t. kon- 
struktionsritniug under vårtem.

Bro-, väg- och vattenbygguad; 5 t. i veck.
foredr., 6 t. konstruktionsritning.

Fjerde året: Fysik, tillämpad; 3 t. i veck.
Praktisk geometri; 2 t. i veck., 2 t. ritning.
Allmän maskinlära; 3 t. i veck.
Grafisk statik; 2 t. i veck. föredr., 4 t. kon

struktionsritning.
Bro-, väg- och vattenbyggnad ; 4 t. i veck.

föredr., G t. konstruktionsritning.
Jern vägsbyggnad ; 4 t. i veck. föredr., 4 t. 

konstruktionsritning.

C. Fackskolan för maskinbyggnad.
Första året: Samma kurs som fór arkitekter m. fl. under

företa året.
Andra året : Matematik ; Differential- och Integralräkning;

5 t. i veck.
Fysik : Aibeten i fysikaliska laboratorium ; 4 

t. i veck.
Teoretisk mekanik; G t. i veck.
Deskriptiv geometri; 2 t. i veck. föredr., 4 

t. öfningar.
Kemi: Organisk ; 1 t. i veck.
Kemisk teknologi; 2 t. i veck.
Mekanisk teknologi; 3 t. i veck.
Maskinritning; 6 t. i veck.
Mineralogi och Geognosi ; 2 t. i veck.

Tredje året: Matematik: Differential- och lutegralräkniug;
3 t. i veck.

Teoretisk mekanik; 4 t. i veck.
Allmän maskinlära; 3 t. i veck.
Maskinbyggnad; 5 t. i veck. föredr., 8 t. 

konstruktionsritning.
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Grafisk statik; 2 t. i veck. foredr., och 3 t.
konstruktionsritning under vår- 
term.

Byggnadskoiistriiktionslära ; 3 t. i veck. fo
redr., 4 t. konstruktionsritning.

Fjerde året: Fysik, tillämpad; 3 t. i veck.
Praktisk geometri; 2 t. i veckan under höst

term. fóredr., 2 t. i veck. under 
hela läseåret ritning.

Teoretisk maskinlära; 5 t. i veck. fóredr., 
15 t. konstruktionsritning.

Encyklopedi af Iiigeniörvetenskaperna ; 3 t. 
i veck.

Metallurgi; 2 t. i veck.

D. Fackskolan för Kemisk teknologi.
Första året: Samma kurs, som för arkitekter m. fl. under

första året.
Andra året: Matematik: Differential- och Integralräkning ;

5 t. i veck. under höstterm.
Fysik: Arbeten i fysikaliska laboratorium ; 4 

t. i veck.
Teoretisk mekanik; 6 t. i veck.
Kemi: Organisk : 3 t. i veck.

Analytisk ; 2 t. i veck. under höstterm. 
Arbeten i Kemiska laboratorium ; 12 

t. i veck.
Kemisk teknologi; 2 t. i veck.
Mineralogi och Geognosi; 2 t. i veck.

Tredje året: Kemi: Arbeten i Kemiska laboratorium ; 15 
t. i veck.

Kemisk teknologi; t. i veck.
Mekanisk teknologi; 3 t. i veck.
Maskinbyggnad; 3 t. i veck. fóredr.
Byggnadskonstruktionslära ; 3 t. i veck. fö

redrag, 4 t. konstruktionsritning.
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Maskinrihiing; 4 t. i veck.
Mineralogi och Geognosi; 2 t. i veck. föredr., 

2 t. öfningar.
Fjerde året: Kemi: Teoretisk ; 2 t. i veck.

Arbeten i kemiska laboratorium ; 25 t. 
i veck.

Allmän maskinlära; 3 t. i veck.
Metallurgi ; 2 t. i veck.

E. Fackskolan för landtmäteri.
Första året: Samma kurs, som för arkitekter m. fl. under

företa året.
Andra året : Matematik : Differential- och Integralräkning;

5 t. i veck. under höstterm.
Fysik : Arbeten i fysikaliska laboratorium ; 2 

t. i veck.
Praktisk geometri; 6 t. i veck. föredr., 12 

t. ritning.
Byggnadskonstrnktionslära ; 3 t. i veck. fö

redr., 2 t. konstr. ritning under 
höstterm.

Mineralogi och Geognosi; 2 t. i veck.
Agronomi och Skogshushållning; 2 t. i veck.
Landtmäteriförfattningar; 2 t. i veck. under 

vårterm.

Institutets kansli. Öppet alla helgfria dagar under 
läseterminema kl. 9—10 f. m.

Biblioteket öppet alla helgfria dagar under läseter- 
minerna kl. 12—1 på dagen. Under ferierna, lördagar 
12 — 1. Läsrummet öppet under terminerna kl. 10—1.



HANS KEJSERLIGA MAJESTÄTS NÅDIGA
STA.3D<3-JLE/

för

Polytekniska Institutet i Finland.
Utfärdade i Helsingfors, den 16 Januari 1879.

Vi ALEXANDER den Andre, med Guds Nåde, Kejsare 
och Sjelfherrskare öfver hela Ryssland, Tsar af Polen, Stor
furste till Finland, etc. etc. etc. Göre veterligt: att jemte 
det Vi, på derom af Ekonomie Departementet i Vår Senat för 
Finland gjord underdånig framställning och med afseende jemväl 
å Generalguvernörens i landet tillstyrkan, funnit godt i Nåder 
förordna att Polytekniska skolan i Helsingfors framdeles skall be
nämnas Polytekniska lus ti tutet i Finland, hafve Vi för detsamma 
velat i Nåder fastställa följande stadgar:

Institutets ändamål.
§ i.

Polytekniska Institutet har till uppgift att genom en syste
matiskt ordnad undervisning meddela en tör tekniska och denned 
likartade yrken erforderlig vetenskaplig och praktisk bildning.

Institutets styrelse.

§ 2.
Öfverinseendet öfver Institutet utöfvas af Finans Expeditio

nen i Senaten och närmaste ledningen af dess angelägenheter till
hör Manufaktur Direktionen, Lärarekollegiet och Direktor, på sätt 
här nedan stadgas.

§ 3.
Manufaktur Direktionen åligger :
l:o att genom sin ordförande, som tillika är Institutets In

spektor, hafva noggrann uppsigt öfver undervisningen och ekono
min vid läroverket samt kontrollen öfver stadgames efterlefnad;
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2:o att jemlikt § 12 till Finans Expeditionen i afseende å 
profiling och bestämmande insända de uppjorda förslagen till lä
roplaner, program och timtabeller för undervisningen, jemte ytt
randen deröfver;

3:o att, då äldre eller yngre läraretjenst är ledig, för tjen- 
stens besättande vidtaga åtgärd i enlighet med föreskriften i § 15;

4:o att antaga extra lärare;
5:o att förordna huruvida sökande till läraretjenst skall 

åläggas det i § 16 bestämda prof;
6:o att jemlikt § 17 hos Senatens Ekonomie Departement 

föreslå Direktor och Prodirektor;
7:o att tor hvarje qvartal genom någon af sina ledamöter 

låta inventera läroverkets kontanta behållning, samt årligen på 
enahanda sätt genomgå och granska dess inventarieförteckningar 
och extrakter;

8:o att årligen till Senatens Ekonomie Departement insända 
såväl läroverkets räkenskaper och Direktors berättelse öfver för
loppet af den inträdesexamen, hvilken med anmälde elever för
siggått, samt öfver Institutets verksamhet under nästtörflutna lä- 
seår, som ock Inspektors utlåtande angående undervisningens 
fortgång;

9:o att på ansökning och efter pröfning af förekommande 
omständigheter meddela Direktor och ordinarie lärare tjenstledig- 
het på högst en månad samt förordna om tjenstens bestridande 
under tiden, men, ifall längre tids ledighet begäres, öfverlemna 
frågan till profiling och afgörande af Senatens Ekonomie De
partement;

10:o att bestämma den minskning i uudervisningsskyldighet, 
hvaraf Institutets Direktor bör komma i åtnjutande, och förfoga 
om det arvode, som för sådant ändamal är i läroverkets stat upp
taget; samt

ll:o att för öfrigt vidtaga åtgärder, som befrämja Institu
tets ändamål, eller, när fråga derom bör Finans Expeditionen 
eller Senaten hemställas, dit ingå med framställning i ämnet.

§ 4.
Lärarekollegiet, i hvilket Institutets Direktor för ordet, ut- 

göres af honom och samtlige öfrige ordinarie lärare. Åtnjuter 
någon af dem ledighet eller står sådan läraretjenst ledig, inträder 
den, som tjensten enligt förordnande förestår, i stället i lärare- 
kollegiet. Extra lärare eger der säte och stämma endast vid 
handläggning af sådana frågor, som röra undervisning eller di
sciplin i den fackskola, hvari han undervisar.
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Ej må ledamot eller tillkallad extra lärare utan laga förfall 
sig från kollegiets sammanträde afhålla.

Lärarekollegiet tillkommer:
l:o att upprätta förslag till läroplaner för Institutet och 

timtabeller för undervisningen derstädes;
2:o att årligen före April månads utgång till Manufaktur 

Direktionen insända de i mom. 1 upptagna förslag, äfvensom ve
derbörande lärares förslag till undervisnings program för nästföl- 
jande läseår jemte kollegiets yttrande deröfver;

3:o att besluta om ordinarie elevers uppflyttning till högre 
årskurs och bestämma hvilka elever skola erhålla afgångsdiplom;

4:o att i enlighet med §§ 15 och 17 vidtaga den å kollegiet 
ankommande åtgärd för besättandet af ledig läraretjenst samt val 
af Direktor och Prodirektor;

5:o att handlägga sådana disciplinära frågor, hvilka jemlikt 
§ 44 böra hänskjutas till kollegiets pröfning;

6:o att utse erforderligt antal ledamöter i examens utskot
tet, föreståndare för de särskilda fackskolorna samt bibliotekarie;

7:o att besluta om alla inköp för Institutets samlingar och 
bibliothek ; samt

8:o att aflemna de utlåtanden och förslag, som af Finans 
Expeditionen eller Manufaktur Direktionen lärarekollegiet affor- 
dras, äfvensom till Manufaktur Direktionen ingå med de fram
ställningar, hvilka kollegiet anser nödiga för undervisningens be
främjande.

§ 5. •
Lärarekollegiet, som sammanträder på kallelse af dess ord

förande minst en gång i månaden under de tider af året, då un
dervisningen vid Institutet fortgår, eger ej fatta ' beslut, derest 
icke utom ordföranden halfva antalet ledamöter är tillstädes. Yp
pas olika meningar, afgöres frågan genom omröstning såsom i all
män lag är stadgadt.

§ 6.
De vid lärarekollegiets sammanträden förda protokoll böra 

inom en månad derefter vara renskrifna och till Institutets kansli 
i afseende å förvar aflemnade.

§ 7.
1 Lärarekollegiets beslut rörande elevs förvisning från lä

roverket får ändring skriftligen sökas hos Manufaktur Direktio
nen inom fjorton dagar efter erhållen del af beslutet.
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§ 8.
Direktor tillhör:
l:o att vara ordförande i lärarekollegiet;
2:o att vaka öfver undervisningens gång samt upprätthål

landet af god ordning och disciplin inom läroverket äfvensom att 
tillse det såväl lärare och tjenstemän som betjening fullgöra sina 
skyldigheter;

3:o att bestämma om extra elevers emottagande;
4:o att föra läroverkets matrikel ;
5:o att sedan examen med de inträdessökande vid lärover

ket försiggåt, meddela Manufaktur Direktionen underrättelse om 
förloppet dervid samt efter hvarje läseårs utgång till bemälde Di
rektion afgifva berättelse om Institutets verksamhet under det till- 
ändalupna läseåret, hvilken berättelse, antingen i sin helhet eller 
i utdrag, bör, jemte vederbörligen stadfastade studieplaner och 
program, af Direktor genom tryck oflentliggöras i god tid före 
nästföljande läseårs början ;

6:o att till verkställighet befordra lärarekollegiets beslut 
samt aflåta de skrifvelser och utfärda de tillkännagifvanden rö
rande Institutet, hvilka erfordras ;

7:о att hafva tillsyn öfver Institutets såväl fasta som lösa 
egendom;

8:o att antaga och entlediga ej mindre Institutets sekrete
rare och ekonom, än läroverkets betjening; samt

9:o att uppbära och förvalta alla för Institutet anslagna 
medel, emot redovisning och under noggrannt iakttagande af hvad 
om deras användande finnes stadgadt; och är Direktor härvid för
bunden till enahanda ansvar och ersättningsskyldighet, som för 
kronans uppbördsmän är föreskrifven.

Direktors redovisning bör afslutas för kalender år och ett 
exemplar deraf jemte behöriga verifikationer inom Mars månads 
utgång det följande året aflemnas till Manufaktur Direktionen samt 
vara åtföljd af extrakter öfver Institutets samlingar och tillhörig
heter, utvisande de förändringar desamma under året undergått. 
Kassabeståndet, äfvensom extrakterna skola vara verificerade at 
någon bland Manufaktur Direktionens ledamöter.

Direktor skall jemväl för hvarje qvartal upprätta förslag 
öfver de af honom omhänderhafvande medel, och inom åtta da
gar efter qvartalets utgång aflemna förslaget till Manufaktur Di
rektionen, som bör omedelbart derefter låta någon af sine leda
möter företaga kassainventering och sedan insända förslaget, 
behörigen påtecknadt af bemälde ledamot, till Finans Expedi
tionen.



46

Undervisningen.

§ 9.
Läroämnena vid Institutet äro:

Matematik, lägre och högre;
Fysik, allmän och tillämpad, samt fysikaliska laborationer. 
Theoretisk mekanik;
Descriptiv geometri, allmän och tillämpad, samt läge

geometri;
Praktisk geometri, (topografi, geodesi, situationsritning), samt 

praktiskt geodetiska öfningar;
Allmän kemi (oorganisk, organisk, analytisk och theoretisk) 

samt kemiska laborationer;
Kemisk teknologi;
Mekanisk teknologi;
Allmän maskinlära, maskinbyggnad och theoretisk maskin

lära samt konstruktionsöfningar;
Grafisk statik;
Ingeniörvetenskap (bro-, väg-, jern vägs- och vattenbyggnad) 

samt konstruktionsöfningar;
Byggnadskonstruktionslära ;
Arkitektur (formlära och ornamentik) samt eskiss-, projekts-, 

ornaments- och dekorationsritning, äfvensom perspektiv ritning 
och landskapsteckning;

Frihandsteckning och lineamtning;
Maskinritning;
Figurteckning och modellering;
Mineralogi och geognosi;
Metallurgi, jernets och kopparns;
National ekonomi och industriel lagstiftning;
Konsthistoria;
Agronomi och skogshushållning;
Landtmäteri författningar;
Ryska, tyska, engelska och franska språken;
Sång och gymnastik.

§ m.
Undervisningen skall bestå uti:
a) föredrag af lärarene efter uppgjorda undervisningspro- 

gram, hvarvid ämnet, der så erfordras, förtydligas genom förevi
sande af modeller, ritningar och prof samt genom försöks an
ställande;



47

b) repetitioner medelst frågor, som ställas till eleverne, och 
lösning af dem förelagda uppifter;

c) öfningar i laboratorium, teckningssalarna och på taltet, 
under vederbörande lärares ledning ; samt

d) utarbetande af ritningar, åtföljda af bcskrifning till bygg
nader, maskiner, apparater och andra föremål, om hvilka vid In
stitutet undervisas, äfvensom i den mån det kan medhinnas, af 
planer till större byggnadsföretag och industriela anläggningar 
med dertill hörande kostnadsförslag, allt under ledning och till
syn af de lärare, till hvilkas undervisningsämnen dylika arbeten 
eller anläggningar höra.

Eleverna böra dessutom beredas tillfälle att, jemte veder
börande lärare, besöka verkstäder, byggnadsföretag och inrätt
ningar, der eleverna kunna vinna insigt i det tekniska arbetets 
art och beskaffenhet.

§ И.
Läroverket skall innehålla följande fackskolor:

a) en för Arkitektur, med fyraårig lärokurs,
b) en för Ingeniörväsende, med fyraårig lärokurs ;
c) en för Maskinbyggnad, med fyraårig lärokurs;
d) en tcir Kemisk teknologi, med fyraårig lärokurs; samt
e) en för Landtmäteri, med tvåårig lärokurs.

§ 12.
Undervisningen bör under det första läseåret vara gemen

sam för samtliga ordinarie elever, men sedermera lämpad efter 
de olika fackskolomas behof.

Läroplaner samt program och timtabeller för undervisnin
gen fastställas af Finans Expeditionen i Senaten på lärarekolle
giets förslag, som af Manufaktur Direktionen, jemte dess yttrande, 
till Expeditionen insändas. Från den sålunda fastställda läse- och 
arbetsordningen kunna tillfälliga afvikelser göras af Direktor, då 
sådant af inträffad t sjukdomsfall eller annat giltigt skäl tillfälligt
vis befinnes nödigt.

§ 13.
Läseåret, som tager sin början den 1 September, indelas i 

två terminer, nämligen höstterminen från sagde dag till och med 
den 15 December samt vårterminen från den 15 Januari till den 
1 Juni.

Lärarene.
§ 14.

Undervisningen fördelas efter ämnenas beskaffenhet emel
lan lärarepersonalen, på sätt Institutets stat upptager. Skulle två
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eller flere lärare önska att sig emellan utbyta några dem ålig
gande lärostycken, eger Finans Expeditionen att pröfva och be
stämma huruvida sådant må tillåtas.

§ 15.
Äldre och yngre läraretjenst besättes af Senatens Ekono- 

mie Departement. Då sådan befattning är ledig, låte lärarekolle
giet genom kungörelse i landets officiella tidningar tillkännagitva 
att hugade sökande ega inom femtiosex dagar å Institutets kan
sli inlemna sina till Hans Kejserliga Majestät ställda underdåniga 
ansökningar, hvilka lärarekollegiet jemte dess förord för någon 
af de sökande insänder till Manufaktur Direktionen, som åligger 
att ansökningshandlingarna, åtföljda af eget utlåtande, till Sena
ten öfverlemna.

Extra lärare antagas på lärarekollegiets framställning at 
Manufaktur Direktionen.

§ 16.
Vid besättandet af läraretjenst vid Institutet skall afseende 

främst fastas å sökandens skicklighet och lämplighet för befatt
ningen, ådagalagd genom undergångna examina och proti utgifna 
arbeten, praktisk verksamhet eller tidigare tjenstgöring såsom 
lärare.

Sökande till äldre eller yngre läraretjenst åligger att, der- 
est Manufaktur Direktionen finner sådant nödigt för bedömmande 
af den sökandes förmåga att undervisa, å tid, som af bemälde 
Direktion bestämmes, vid Institutet hålla två offentliga föredrag, 
det ena öfver ett af Direktionen uppgifvct, sökanden en vecka 
förut delgifvet ämne, och det andra öfver ett af honom sjelf 
valdt ämne.

§ 17.
För handhafvandc af Direktors och Prodirektors embe

leña skall någon af Institutets äldre eller yngre lärare utses, hvar- 
dera för en tid af tre år. I sådant afseende åligger det lärare- 
kollegiet att upprätta underdånigt förslag, hvarå trenne bland 
nämnde lärare uppföras. Sagda förslag, som insändes till Manu
faktur Direktionen, bör genom bemälda Direktion samt åtföljdt af 
dess yttrande två månader före utgången af ofvannämnda tid öf- 
verlemnas till Senatens Ekonomie Departement, som till befattnin
garna utnämner de lämpligaste.

Direktor är berättigad till minskning i den honom såsom 
lärare annars åliggande undervisningsskyldighet. Då Direktor på 
grund af tjenstledighet eller laga förfall är hindrad att Direktors
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befattningen handhafva, öfvertages densamma af Prodirektor, som, 
ifall han dermed fortfar under en månads tid eller derutöfver, är 
berättigad till motsvarande andel af Direktors arvode.

§ 18.
Direktor och ordinarie lärare innehafva rang, Direktor i 

sjunde samt lärarene i åttonde klassen af rangordningen, och åt
njuta skjuts och dagtraktamente för resor i tjensten, Direktor ef
ter femte samt lärarene efter sjette klassen i reglementet. Samt
lige ordinarie lärare äro jemväl, i likhet med andra civila tjenste- 
män, berättigade till pension för sig, sina enkor och barn, samt 
bära den uniform, som för skolstaten är bestämd.

§ 19.
Utom den skyldighet, som tillhör hvarje lärare att i sina 

ämnen undervisa och examinera samt följa vetenskapens och in
dustrins framsteg, åligger honom:

l:o att utarbeta och före Mars månads utgång hvarje år till 
lärarekollegiet aflemna förslag till undervisningsprogram för näst- 
följande läseår, innehållande i korthet redogörelse för hvad han i 
de särskilda delarne af sina läroämnen anser böra under nämnda 
år utgöra föremål för sin undervisning;

2:o att emottaga och vårda de samlingar och andra inven
tarier, som tillhöra hans befattning;

3:o att åtaga sig föreståndarebefattning i någon af lärover
kets fackskolor, derest sådan i enlighet med stadgandet i § 35 
honom anförtros; samt

4:o att för öfrigt i allt hvad tjensten angår ställa sig Di
rektors och annan vederbörande förmans föreskrifter till efter
rättelse.

Inträffar oförmodad t förfall för lärare att undervisa, bör 
derom utan dröjsmål anmälas hos Direktor, hvilken då eger om 
undervisningens bestridande efter omständigheterna förordna. Fort
far slikt, förfall längre tid än två veckor, gifve Direktor om för
hållandet tillkänna hos Manufaktur Direktionen i afseende å den 
åtgärd, hvartill anledning förekommer.

§ 20.

Finnes Direktor eller ordinarie lärare ej behörigen fullgöra 
sina åligganden, ege Manufaktur Direktionen derom hos Senatens 
Ekonomie Departement anmäla, i afseende å närmare förordnande. 
Vid enahanda förseelse af extra lärare ankomme å Manufaktur 
Direktionen att den felande tillrättavisa, eller utan vidare omgång

4
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från befattningen skilja. Åtal vid domstol, der sådant kommer 
ifråga, utföres vid Eådstnfvurätten i Helsingfors.

Eleverna.
§ 21.

Institutets elever äro dels ordinarie, hvilka böra följa 
med undervisningen i den hufvudsakliga omfattning, som den be
stämda allmänna läroplanen upptager, dels extra, hvilka begagna 
sig af undervisningen i ett eller flera ämnen efter eget val.

I afseende å undervisningen i öfrigt och disciplinen äro 
samtliga elever likställde.

- § 22.
För att antagas till ordinarie elev vid Institutets första eller 

lägsta kurs fordras:
l:o att hafva fyllt sexton år;
2:o att förete intyg om ålder och god frejd; samt
3:o att innehafva sådana förkunskaper, som motsvara full

ständig kurs i realskola med fyra klasser.

§ 23.
För att antagas till ordinarie elev i någon af Institutets 

högre årskurser erfordras, utom hvad i föregående § stadgas för 
vinnande af inträde i dess första kurs, att sökanden i kunskaper 
och praktisk färdighet visar sig vara jemngod med eleverna i den 
lärokurs, till hvilken inträde sökes.

§ 24.
En hvar, hvilken söker att såsom ordinarie elev vinna in

träde vid Institutet, bör undergå inträdesexamen, som är offentlig 
och skall försiggå kort före läseårcts början å dag, som af Di
rektor bestämmes och hvarom allmäuheten bör underrättas. Dy
lik examen verkställes af ett årligen tillsatt examens utskott, hvar- 
till lärarekollegiet bland sina medlemmar eller andra sakkunniga 
personer, som dertill äro villiga, utser nödigt antal examinatorer.

Jemte det mundtliga förhöret bör den inträde sökande äl
ven underkastas skrifprof, hvari han eger ådagalägga förmåga att 
behandja svenska språket.

Å examens utskottet, uti hvilket Direktor för ordet, ankom
mer att bestämma om den sökande kan till elev vid Institutet 
emottagas eller icke.

I arvode för sitt besvär ega examinatorerne sig emellan för
dela den afgift af tjugu mark, som en hvar af de inträdessökande 
bör före förhöret till Direktor inbetala.
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§ 25.
Den, som âstundar att såsom extra elev blifva vid Institu

tet inskrifven, eger anmäla sig hos Direktor samt aflemna intyg 
om ålder och god frejd, hvarefter han underkastas inträdesförhör, 
som anställes af facklärarene i de ämnen uti hvilka han önskar 
åtnjuta undervisning, till utrönande huruvida han innehar dertill 
nödiga förkunskaper.

För inträdesförhöret erlägger sökande till extra elevplats 
fem mark till en hvar af de i förhöret deltagande lärarene.

§ 26.
Ordinarie elever antagas endast vid läseårets början, men 

extra elever må äfven under loppet deraf emottagas.
Samtliga elever inforas i läroverkets matrikel.

§ 27.
Ordinarie elev är i allmänhet skyldig att begagna under

visningen i alla de läroämnen, som föredragas i den fackskola 
han valt. Dock må lärarekollegiet kunna tillåta de elever, hvilka 
till följd af särskilda bildningsmål eller af andra giltiga skäl ön
ska befrielse från något läroämne eller dess utbytande mot annat, 
att, såvidt det med god ordning är förenligt, afvika ifrån den för 
fackskolan gällande allmänna undervisningsplan.

§ 28.
I slutet af hvarje vårtermin anställes, efter förut skeende 

tentamina, offentlig årsexamen, hvarvid jemväl elevernas under 
året utförda arbeten utställas samt betyg öfver deras kunskaper, 
flit och uppförande meddelas. På grund af tentamina samt ele
vernas under läseåret visade insigter och färdigheter afgöre lära
rekollegiet hvilka elever äro mogna att från lägre till högre kurs 
uppflyttas eller att från läroverket erhålla afgångsdiplom.

§ 29.
Ordinarie elev, som icke vid årsexamen vunnit uppflyttning 

eller erhållit afgånsdiplom, må af lärarekollegiet kunna tillåtas 
att antingen i den årskurs han tillhört ännu qvarstå ett år, eller 
och, om giltig anledning dertill förekommer, vid början af näst- 
följande termin undergå ny pröfning i det eller de ämnen, hvari 
han blifvit underkänd. Har ordinarie elev under tvenne läseår 
tillhört samma årskurs utan att derunder hafva gjort sådana fram
steg att han vid utgången af nämnde tid tinnes kunna till en hö
gre kurs uppflyttas, vare honom icke tillåtet att vidare vid läro
verket qvarstå, så framt icke sjukdom eller annat giltigt förfall
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under en större del af tiden hindrat honom att begagna sig af un
dervisningen.

§ 30.
Endast sådan ordinarie elev, som, efter att hafva genom

gått sista årets lärokurs inom den fackskola han valt, visat sig 
ega goda insigter i de till fackskolans läroplan hörande ämnen, 
eger att undfå afgångsdiplom.

Extra elev, som från läroverket afgår, likasom ock den or
dinarie elev, hvilken i förtid eller ined ofullständiga kunskaper 
lemnar Institutet, undfår intyg öfver uppförande oeh flit under 
den tid han vid läroverket tillbragt jemte vitsord öfver sina kun
skaper i de ämnen, uti hvilka han åtnjutit undervisning.

§ 31.
Arsbetyg, afgångsbetyg och diplom skola utfärdas enligt 

formulär, som af Manufaktur Direktionen blifvit läststäldt, samt 
tydligen angifva elevens egenskap af ordinarie eller extra elev 
och huruvida kursen blifvit afslutad eller icke, och skall diplomet 
förses med Institutets sigill. Samtliga dessa intyg utfärdas på 
lärarekollegiets vägnar af Direktor och vederbörande faekskole- 
föreståndare. Öfriga bevis eller intyg, som vid läroverket kunna 
ifrågakomma, utgifvas af Direktor, men andre lärare vare ej till- 
lätet att på Institutets vägnar eller i dess namn åt elev, rörande 
hans kunskaper, flit eller uppförande, meddela enskildt betyg.

Såsom vitsord skola i betygen begagnas beteckningarna: 
utmärkt, god, försvarlig och mindre tillfredsställande.

§ 32.
Ordinarie elev erlägger, utöfver den i § 24 bestämda exa

mens afgift, vid början af hvarje läsetermin fyratio mark. Extra 
elev betalar jemväl, utöfver examens afgiften, tjugu mark i ter
minen för hvarje ämne, deri han åtnjuter undemsning; dock att 
betalning för flere än fyra ämnen icke får ifrågakomma, äfven om 
undervisningen omfattar ett större antal. De inflytande medlen, 
efter afdrag af tio mark, som för hvarje elev i terminen innehål
las till förmån för skolkassan, inlevereras till Nylands läns ränteri.

§ 33.
Ordinarie eller extra elev, som företer tillförlitligt intyg om 

synnerlig fattigdom, må af lärarekollegiet befrias från erläggande 
af den i nästföregående § bestämda terminsafgift. Befrielse från 
den till skolkassan ingående andelen af terminsafgiften, likasom 
af examensatgiften eger dock icke rum.
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Ekonomi och Tjenstemän.
§ 34.

Institutets byggnader skola af Öfverstyrelsen för Allmänna 
byggnaderna behörigen underhållas i likhet med annan under dess 
tillsyn ställd, kronan tillhörig, egendom.

§ 35.
De särskilda fackskolornas föreståndare, hvilka för hvarje 

sådan ibland dess ordinarie lärare utses för en tid af tre år på 
sätt i § 4 stadgas; tillkommer att vaka öfver de inom en hvars 
afdelning studerande elevers flit och framsteg, gå dem tillhanda 
med råd och upplysningar i afseende å planen för deras studier, 
samt i allmänhet söka befrämja skolans ändamål.

§ 36.
Vården om bibliotheket handhafves af en Bibliothekarie, 

hvartill helst någon af läroverkets ordinarie lärare utses.
§ 37.

Direktor eger antaga en Sekreterare, samt en Ekonom vid 
Institutet.

Sekreterarens åligganden äro att fora protokoll vid lära
rekollegiets sammanträden äfvensom diarier öfver kommande och 
afgående skrifvelscr: att biträda Direktor vid expeditioners upp
sättande och betygs utfärdande samt att hålla matrikel öfver ele
verna och mera dylikt.

Ekonomen tillhör: att vara Direktor behjelplig vid upprät
tande af kassaförslag oeh räkenskaper samt de förteckningar, på 
grund hvaraf aflöningar och andra anslag för Institutet reqvireras; 
att till siffran granska inkomna räkningar; att efter anordning af 
Direktor verkställa utbetalningar samt emottaga och till vederbö
rande utlcmna den tor Institutets räkning anskaffade läromateriel, 
äfvensom uppköpa förnödenheter, handhafva närmaste vården om 
Institutets fastighet samt tillse att ordning och renlighet derstädes 
upprätthålles. För renskrifning må särskild kostnad kronan icke 
påföras.

§ 38.
Vid läroverket skall bildas en skolkassa, på sätt derom är 

i § 32 närmare bestämdt. Från denna kassa eger Direktor efter 
omständigheterna och emot redovisning utbetala ej mindre hvad 
för tillfälliga behof vid Institutet kan vara nödigt, än hvad till 
uppköp af böcker och understöd åt medellösa elever kan erfor
dras, detta sistnämnda likväl efter dertill utverkadt begifvande af 
Manufaktur Direktionen.
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Samlingarna och Bibliotheket.

§ 39.
Institutets samlingar stå under uppsigt af vederbörande 

facklärare, hvilka enhvar för sig ega för desamma ansvara ocb 
öfver dem föra fullständiga förteckningar.

Vården af bibliotheket med der förvarade böcker, tidskrif
ter och plancher, handhafves på enahanda sätt och under lika an
svarighet af Bibliothekarien.

§ 40.
Vederbörande föreståndare för samlingarna och bibliotheket 

böra uppgöra och till lärarekollegiets granskning inlcmna förslag 
till användande af de årsanlag, som för dessa inrättningar blifvit 
anvisade. I enlighet med lärarekollegiets bestämmande verkstäl
las derå de nödiga uppköpen.

§ 41.
Institutets bibliothek och samlingar skola under läsetermi- 

nerna, pa den tid som af Manufaktur Direktionen närmare be
stämmes, under vederbörande föreståndares tillsyn hållas tillgäng
liga för allmänheten, då enhvar tillätes att i bibliotheket genomse 
katalogen samt omhänderfå och på stället begagna de af lärover
kets böcker och tidskrifter, som han önskar, äfvensom att uti sam
lingarna taga kännedom om derstädes befintliga föremål.

§ 42.
Med undantag af dyrbarare planchverk samt nyaste tidskrif

ter må från bibliotheket utlåning på kortare tid ega rum åt så
väl Institutets lärare och elever som kronans i Helsingfors stad 
förlagda embetsverk, med vilkor likväl att det lån tag na, der så 
påfordras, genast återställes.

Disciplin.
§ 43.

Hvarje elev bör såväl inom som utom läroverket iakttaga 
ett godt och stadgadt uppförande samt. ställa sig till efterrättelse 
Direktors och öfrige lärares föreskrifter. Förgår sig elev här
emot, eller visar han försumlighet i bivistande af lektionerna och 
sålunda gör sig ovärdig att undervisning vid Institutet åtnjuta, 
varde efter omständigheterna varnad af Direktor, antingen enskildt 
eller inför lärarekollegiet eller fackskolan samt i svårare fall straf
fad med förvisning från läroverket antingen för återstående delen
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af läsetermin eller för en eller två läseterminer derntöfver, eller 
ock för alltid.

§ 44.
Vaming eger Direktor omedelbart eller på anmälan af lä

rare meddela, hvaremot förvisning från läroverket på längre eller 
kortare tid må ske endast efter lärarekollegiets bestämmande. 
Lärarekollegiets beslut om elevs förvisning skall underställas Ma
nufaktur Direktionens pröfning och vare den förvisade icke be
rättigad att af undervisningen vid Institutet vidare sig begagna, 
innan visas kan att lärarekollegiets beslut blifvit af Manufaktur 
Direktionen upphäfvet.

Allmänt stadgande.
§ 45.

Dessa stadgar skola tjena till efterrättelse från den 1 Juni 
innevarande år, då Nådiga förordningen af den 1 Maj 1872, an
gående tekniska realskolans i Helsingfors omorganisation till en 
polyteknisk skola, kommer att till kraft och verkan upphöra.

Det alle, som vederbör, till underdånig efterrättelse länder. 
Helsingfors, den 16 Januari 1879.

Enligt Hans Kejserliga Majestäts Eget Beslut 
och i Dess Höga Namn,

Dess tillförordnade Senat för Finland:

TH. THILÉN.
H. MOLANDER. 
A. MECHELIN.

J. M. NORDENSTAM. E. af FORSELLES. 
K. FURUHJELM.

ALBERT NYKOPP.

OSCAR NORRMÉN.
V. von HAARTMAN
W. ZILLIACUS.

Emil Hjelt.
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